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Verantwoord mobiel

Wat telt is wederzijds begrip: ‘Of wilt u soms ruilen?’
De dames Peerdeman en Guldemond (rechts) hebben hun verkeerskennis laten bijspijkeren.
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Met hulp van anderen is
Fenny de angst te boven
gekomen. ‘Ik woon in een
Fokuswoning, dus ik kan
voor alles hulp vragen. Als ik
weg wilde, hoefde ik maar te
bellen en dan kwam er meteen iemand om me de lift in
en uit te helpen. Zij lieten
me steeds weer zien dat een
liftdeur niet sluit als er iets
of iemand tussenzit.’

Zelfvertrouwen

Ruim 10.000 kilometer heeft ze op de teller staan. Fenny Guldemond rijdt wat af
met haar scootmobiel, die ze vijf jaar heeft. Ze heeft inmiddels tien jaar ‘rijervaring’. Twee jaar geleden kreeg ze een eerste uitnodiging voor een scootmobielcursus. ‘Daar heb ik geen gebruik van gemaakt, want ik dacht dat ik het wel
kon.’ Tot anderhalf jaar geleden…
EMMELOORD – Fenny legt heel
wat kilometers af met haar
scootmobiel. ‘Ik ga graag
naar Urk, onder de vuurtoren over het IJsselmeer uitkijken. Dat doet me aan
Scheveningen denken, waar
ik vandaan kom.’ De scootmobiel heeft een maximumsnelheid van 16 kilometer en
een actieradius van 40 kilometer. ‘Ga ik naar vrienden
of bekenden, dan neem ik
de oplader mee. Dan kan ik
een nog grotere afstand
afleggen.’ Ze wil haar scoot-

mobiel niet graag missen.
‘Het maakt me onafhankelijk. Ik kan gaan en staan
waar ik wil.’
Afgelopen dinsdag nam
Fenny wel deel aan de door
de gemeente en Veilig Verkeer Nederland aangeboden
scootmobielcursus. Ze vertelt wat haar motiveerde om
nu wel mee te doen. Anderhalf jaar geleden dacht ze
achter een ander aan haar
appartementencomplex
binnen te kunnen gaan. De
schuifdeuren sloten echter

genadeloos toen zij met haar
scootmobiel halverwege
was. De ramen brokkelden
in duizenden stukjes, haar
scootmobiel raakte flink
beschadigd en haar arm is
de klap nooit te boven gekomen. De schrik zat er goed
in. ‘Ik durfde ook de lift niet
meer in. Toen de liftdeuren
op een keer wilden sluiten,
terwijl ik nog niet binnen
was, heb ik van de schrik het
gas aangetrokken in plaats
van losgelaten. De hele achterwand van de lift lag eruit.’

De cursus heeft haar nog
meer zelfvertrouwen gegeven. ‘Sommige straten lopen
vanwege de afwatering heel
rond. Ik bleef dan maar
midden op de weg rijden,
omdat ik bang was aan de
zijkant om te vallen. Ze
hebben me hier laten ervaren dat er niets gebeuren
kan. Als ik op een schuin
vlak rijd, dan stabliseert de
scootmobiel en ik moet zelf
een beetje tegenhangen.’
Naast praktijkles, voorzag de
cursus in theorieles. ‘Heel
nuttig! Ik heb nooit auto
leren rijden. Veel verkeersregels kende ik wel, maar
herhaling is altijd goed.’
Scootmobielers moeten ook
hun snelheid aanpassen. ‘In
een winkelstraat rijd je niet
voluit, maar stapvoets. Rijd
je een winkel uit, dan laat je
het gas los en kijk je eerst
naar links en rechts.’ Maar
wat volgens Fenny vooral
van belang is, is wederzijds
begrip. ‘Ik heb vaak het
verwijt gekregen: ‘Daar heb
je weer zo’n rotding’. Dan
vraag ik: ‘Wilt u ruilen?’
S Margé Hof

